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Kamieńsk dn. 02.10.2013r. 

 
Nr sprawy: ZP/271/5/2013 

Znak: ZP/271/5/91/2013 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907-tekst jednolity, poz. 984 i poz. 1047) Samorządowy 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku zawiadamia o wszczęciu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliwa i akcesoriów 
paliwowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla 
sprzętu transportowego i budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Adres zamawiającego: 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 
Telefon: (44) 6817 136,  Faks: (44) 6817 136  
Adres strony internetowej: www.bip.kamieńsk.com.pl 
Adres poczty elektronicznej: zamawiający nie dopuszcza możliwości pisemnego 
porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną. 
Nip:772-10-01-631, Regon:590328019,  Województwo: łódzkie, Powiat: radomszczański. 
Godziny urzędowania:  od pn do pt -7 00 -15 00 . 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. 
zm.). 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z 
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej: www.bip.kamieńsk.com.pl . 
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również na pisemny 
wniosek wykonawcy: 
-  bezpośrednio w siedzibie zamawiającego tj. SZGK w Kamieńsku, 97-360  Kamieńsk ul. 
Wieluńska 50, parter-pokój nr 3; 
-  za pośrednictwem poczty.   
 
Wniosek dostarczony osobiście lub wysłany drogą pocztową winien być w formie oryginału, 
jeżeli przedstawia formę kserokopii, winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną do podpisu. 
Przekazany wniosek faksem uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, faksem 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku przekazania  jakichkolwiek dokumentów faksem należy oryginał wysłać 
niezwłocznie pocztą lub dostarczyć osobiście.   
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IV. Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa i akcesoriów paliwowych wraz 
z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego dla sprzętu transportowego i 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
1) olej napędowy ON w ilości 60 000 l. 
2) benzyna bezołowiowa PB95 w ilości 2000 l. 
3) olej Lux 10 w ilości 150 l. 
4) olej Hipol  15F 85W/90 w ilości 250 l. 
5) olej Mobil One 0W/40 Disel w ilości 150 l. 
6) olej Mobil One 5W/50 Benzyn w ilości 150 l. 
7) olej mineralny Elf 15W/40 w ilości 200 l. 
8) olej mineralny Mobil Super 15W/40 w ilości 200 l. 
9) olej mineralny Mobil klasy CJ 15W/40 w ilości 250 l. 
10) olej Superol CC w ilości 400 l. 
11) olej Superol CB 40 w ilości 250 l. 
12) olej silnikowy HP DO CG 4 SJ 15W/40 w ilości 250 l. 
13) olej hydrauliczny L-HM-68 w ilości 250 l. 
14) olej hydrauliczny Boxol 26 w ilości 250 l. 
15) olej hydrauliczny Hipol ATF II D w ilości 250 l. 
16) olej hydrauliczny Hydrol L-HL-46 w ilości  400 l. 
17) olej hydrauliczny Super CD SAE 10W w ilości 250 l. 
18) olej hydrauliczny SAE 10W-30 w ilości 250 l. 
19) olej półsyntetyczny do silników dwusuwowych FULMIX czerwony w ilości 50 l. 
20) płyn hamulcowy R-3 w ilości 50 l. 
21) płyn hamulcowy Dot-3 w ilości 20 l. 
22) płyn hamulcowy Dot-4 w ilości 20 l. 
23) Tawot (smar) w ilości 150 kg 
24) wielofunkcyjny dodatek do olejów napędowych EKO-V w ilości 100 l. 
25) olej do benzyny HP STIHL w ilości 50 l. 
26) płyn do spalin ADBLUE w ilości 50 l. 
27) płyn do chłodnic Petrygo w ilości 250 l. 
28) płyn do chłodnic Borygo w ilości 250 l. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu zmniejszonej ilości w/w paliwa i 
akcesoriów paliwowych wymienionych w przedmiocie zamówienia. Wykonawca nie wniesie 
żadnych roszczeń z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw. 
3. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał warunkom określonym w 
Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.). 
4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na w/w paliwo i akcesoria 
paliwowe. 
5. Zamawiający wymaga, aby materiał równoważny reprezentowanego producenta posiadał te 
same parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak wyżej wymienione 
paliwo i akcesoria paliwowe. 
6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV:  
przedmiot główny:09.13.41.00-8 (olej napędowy), przedmioty dodatkowe:09.13.21.00-4 
(benzyna bezołowiowa), 09.21.16.00-7 (oleje do użytku w układach hydraulicznych i do 
innych celów), 09.21.11.00-2 (oleje silnikowe), 09.21.16.50-2 (płyny hamulcowe), 
09.21.00.00-4 (preparat smarowy), 09.21.16.10-0 (płyny do celów hydraulicznych). 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1).Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
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4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach 
obcych. 
9. Wymagania dotyczące przydatności: 
- okres przydatności dostarczonych akcesoriów paliwowych winien wynosić co najmniej 7 
dni licząc od dnia dostawy. 
10. Zamawiający nie żąda szczególnych wymagań związanych z realizacją zamówienia 
dotyczących zatrudniania osób zgodnie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej, częściowej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 
 
VI. Termin realizacji i wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2014r.  
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią  
warunki dotyczące: 
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających  ppkt. 1) .  
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających ppkt.      
od 2) do 4). 
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
O odrzuconych ofertach zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, 
którzy złożyli ofertę. 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
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8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty metodą 
warunku granicznego spełnia lub nie spełnia.  
   
Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki wykonawca spełnił. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych: 
 
1. Na ofertę wykonawca składa następujące dokumenty: 
1.1)  Formularz ofertowy (wzór załącznika nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez  
wykonawcę. 
1.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór załącznika nr 2 do SIWZ)- wypełnione i 
podpisane przez  wykonawcę. 
1.3)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór załącznika nr 4 do 
SIWZ)- wypełnione i podpisane przez  wykonawcę. 
1.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych (wzór załącznika nr 5 do SIWZ)- wypełnione i podpisane przez  
wykonawcę. 
1.5)  Wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)- parafowany przez wykonawcę. 
1.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
1.7) Oświadczenie producenta lub instytucji reprezentującej producenta (np. hurtownia itp.) 
potwierdzające równoważność produktu zamiennego-odpowiednika, zatwierdzone czytelnym 
podpisem i zajmowanym stanowiskiem lub podpisem i imienną pieczęcią wraz z 
zajmowanym stanowiskiem przez osobę lub osoby uprawnione do sporządzania i 
podpisywania takiego oświadczenia (w tym należy również sporządzić wykaz produktów 
zamiennych-odpowiedników z podaniem nazwy producenta i nazwy produktu zamiennego). 
1.8)  Aktualny na dzień sporządzenia oferty cennik akcesoriów paliwowych obowiązujący u 
producenta lub instytucji reprezentującej producenta (np. hurtownia itp.) zatwierdzony 
czytelnym podpisem i zajmowanym stanowiskiem lub podpisem i imienną pieczęcią wraz z 
zajmowanym stanowiskiem przez osobę(y) uprawnioną(e) do sporządzania i podpisywania 
takiego cennika. 
1.9) Pisemny wydruk ze strony internetowej na dzień 02.10.2013 r. reprezentowanego 
producenta, informujący o cenie netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku oleju 
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95. 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 
składa następujące dokumenty: 
2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
ostatecznego terminu składania ofert. 
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3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
3.1) Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami, o której  mówi art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 86 poz. 625 z późn. zm.), z terminem ważności od dnia 
ostatecznego terminu składania ofert do dnia wygaśnięcia umowy. 
 
4. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt.2 ppkt.2.1) składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
4.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w ppkt.4.1) , 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem-wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w ppkt.4.1) . 
4.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
5. Dokumenty wymagane do złożenia w przypadku składania oferty wspólnej 
(konsorcja/spółki cywilne):   
5.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. 
5.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
5.3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, po wyborze oferty najkorzystniejszej 
a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego winna być złożona umowa 
regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum. 
 
Oferta podmiotów występujących wspólnie winna zawierać oświadczenia i dokumenty 
opisane w pkt.1  ppkt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), pkt.2 ppkt. 2.1), pkt. 3 ppkt. 
3.1)  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie każdy z 
wykonawców występujący w formie spółki cywilnej właściwe dokumenty, o których 
mowa w pkt.1  ppkt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), pkt.2 ppkt. 2.1), pkt.3 ppkt. 3.1)   
winien złożyć jako każdy wykonawca wchodzący w skład spółki. 

 
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
6.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
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6.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty. 
6.3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
6.4) Wszelkie dokumenty składające się na ofertę winny być sporządzone w języku polskim, 
pismem czytelnym, a w przypadku jeżeli będą złożone w języku obcym winny być 
przetłumaczone na język polski.  
 
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego w trakcie realizacji dostaw wykonawca na żądanie zamawiającego 
winien złożyć następujące dokumenty: 
7.1) aprobaty techniczne lub atesty lub certyfikaty zgodności PN-EN lub deklaracje zgodności 
PN-EN lub świadectwa jakości na produkty wymienione w niniejszym zamówieniu 
publicznym, zgodnie z wyborem zamawiającego.  

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 

9. Uzupełnienie dokumentów 
1)  Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 , zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
2)  Jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.1 ustawy Pzp. 
3)  Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt.2, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 
4) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5, istniejących między 
przedsiębiorstwami, a na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 
uczciwej konkurencji. 
5) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. 
6) Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert . 
 
10. Poprawa dokumentów  
Zgodnie z art. 87 ust. 2  ustawy Pzp   zamawiający poprawia w ofercie: 
a.  oczywiste omyłki pisarskie, 
b.  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
dokonanych poprawek, 
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
11. Jawność dokumentacji 



 7

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp  oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w 
ostatecznym terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Protokół 
wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.  
 
12. Tajemnica przedsiębiorstwa 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

Stosowne zastrzeżenie należy złożyć w pkt.:  Zastrzeżenia oferenta  formularza ofertowego, 
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej 
osoby. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" , 
lub spięte w sposób trwały oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specy-
fikacją, 
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 
określone ustawowo i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) złożone dokumenty, oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione 
(dotyczy również podpisów za zgodność z oryginałem), 
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 
5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie  kryterium:  
 
cena – 100% (razem wartość brutto z tabeli nr 1 i 2). 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty. 
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: najniższa cena : badana cena x 100 pkt x 
100%   ,   gdzie 1% =1 pkt.    
Punktacja 0-100  (100%-100 pkt.) 
 
Sposób oceny oferty: maksymalna liczba uzyskanych punktów. 
Wynik - oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów, a także spełni 
wymagane warunki niniejszej specyfikacji. 
 
Uwaga: 
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Zadeklarowany przez Wykonawcę stały rabat w % na olej napędowy i benzynę 
bezołowiową Pb 95 nie może wynosić 0%. 
Zadeklarowana przez Wykonawcę stała marża w % na akcesoria paliwowe może 
wynosić 0%. 
Wykonawca nie może zmieniać reprezentowanego(ych) producenta(ów) w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia publicznego. 
 
XI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty należy składać do dnia 10.10.2013r. do godz. 9 00 w lokalu SZGK w Kamieńsku tj. 
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 3. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2013r. o godz. 9 30  w lokalu SZGK w Kamieńsku tj.   97-
360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 2. 
                          
XII. Termin zwi ązania ofertą. 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 
składania ofert. Ceny paliwa i akcesoriów paliwowych będą niezmienne tylko od dnia  
upływu ostatecznego terminu składania ofert do podpisania umowy.  Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
  
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 
   
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
  
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: 
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dotyczący niniejszego 
postępowania. 
 
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  02.10.2013r.  nr 400234-2013 . 
 
XIX. Inne informacje.  
1. Zamawiający to Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku powołany 
przez Urząd Miasta, nie  posiadający osobowości prawnej, oferujący ogólne usługi publiczne. 
2. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających. 
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wysokości kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Niniejsze zamówienie nie dotyczy finansowania projektu ani programu ze środków Unii 
Europejskiej. 
8. Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym należy się posługiwać przy 
sporządzaniu oferty wraz z załącznikami związanych z w/w zamówieniem publicznym. 
9. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokona się wyboru wykonawcy. Umowa zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi 
załącznik nr 3. 
10. Bliższe pisemne informacje można uzyskać w lokalu  SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 
50, 97-360 Kamieńsk, parter-pokój nr 3, osoba do kontaktów pisemnych - P. Bożena 
Próchnicka. 
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymaganych zachowania pisemności 
postępowania.    
 

 
p.o. Dyrektor 

Karol Trajdos 
 
 


